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 چکیده
، نتظار در رشته مدیریت آموزشیسعی بر آن است تا دستاوردهای یادگیری مورد ا، در پژوهش حاضر

کیفی بوده و ، در پژوهش مورداستفادهمورد شناسایی قرار گیرد. روش ، ی کارشناسی ارشددر دوره
از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. پس از بررسی  موردنیاز هایدادهگردآوری  منظوربه

های عضو هیئت علمی از دانشکده 29، سوابق علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی مدیریت آموزشی
 گیرینمونهخوارزمی( از طریق ، شهید بهشتی، : تهرانازجملهعلوم تربیتی و روانشناسی شهر تهران )

نفر حاضر به انجام مصاحبه  77 هاآنانتخاب و از بین  کنندهمشارکتافراد  عنوانبه، هدفمند همگون
نفر از کارفرمایان  9با ، شناسایی دستاوردهای یادگیری کسب نظر کارفرمایان در ضرورتبهشدند. نظر 

چارچوب ، در خاتمه نیز کاری مرتبط با آموزش و مدیریت آموزشی نیز مصاحبه شد. هایحوزهدر 
 انتظارپیشنهادی برنامه درسی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی بر مبنای دستاوردهای یادگیری مورد 

 -اجتماعی، مدیریتی -سازمانی، دانشگاهی -دستاوردهای آموزشیبا برخورداری از چهار حوزه کلی )
 ترسیم شده است.، انسانی(، فرهنگی

 مدیریت آموزشیدستاوردهای یادگیری مورد انتظار، ، برنامه درسی کلیدی: هایواژه

                                                                                                                                        
ارشد و  درسی کارشناسی طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه»ه دکتری مدیریت آموزشی با عنوان مقاله حاضر برگرفته از رسال

 در دانشگاه تهران است.« دکتری مدیریت آموزشی بر مبنای دستاوردهای یادگیری مورد انتظار
 نویسنده مسئول(ندانشگاه تهرا ،شناسی و علوم تربیتیدانشکده روان ،ریزی آموزشیاستاد گروه مدیریت و برنامه( . 
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 دانشگاه تهران ،شناسی و علوم تربیتیدانشکده روان ،ریزی آموزشیگروه مدیریت و برنامه دانشیار. 

 شهید بهشتیدانشگاه  شناسی،و روان دانشکده علوم تربیتی ،ریزی آموزشیگروه مدیریت و برنامه دانشیار. 

  آموزشی، دانشگاه تهران / کارشناس پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشوردکتری مدیریت دانشجوی. 
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 مقدمه
ترین پیچیده، کنند با دشوارترینهای آموزشی فعالیت میافرادی که در نظام، طورکلیبه

مسئولیت اجتماعی سروکار داشته و بایستی در ایفای وظایف خود از  ترینمهمو 
های موجب شده تا مدیریت سازمان، های الزم برخوردار باشند. این امرشایستگی

(. 7881، ای برخوردار شود )غیبیها از جایگاه ویژهآموزشی در بین سایر مدیریت
ارس امروز در مقایسه با مدارس پیچیدگی و وسعت قلمرو وظایف و عناصر متشکله مد

(. با عنایت 7889، عارفخانی) دهدگذشته نیاز به مدیران شایسته را در اولویت قرار می
، علمی هایمهارت کارگیریبهفرایندی اجتماعی که با »به تعریف مدیریت آموزشی: 

ه و با کردو هماهنگ  دهیسازمانکلیه نیروهای انسانی و مادی را ، فنی و هنری
، های انگیزش و رشد با تأمین نیازهای منطقی فردی و گروهی معلمانآوردن زمینهراهمف

« های تعلیم و تربیت برسدجویانه به هدفصرفه طوربهآموزان و کارکنان دانش
داری از صالحیت و کفایت الزم برای برخورتوان دریافت که ( می7814، )میرکمالی

درسی اثربخش و کارآمد در این  هایبرنامهری از گیمستلزم بهره، انجام امور مدیریت
 . استحوزه 
یک برنامه رسمی مطالعاتی است که درکی فلسفی از ، برنامه درسی، طورکلیبه

(. 2177، 7کیتینگ) بینداهداف و رهنمودهای اجرای یک برنامه آموزشی را تدارک می
سمی است که های یادگیری رسمی و غیررآموزش عالی کلیه فرصت درسی برنامه

 منظوربههای رسمی تحت نظارت و مسئولیت دانشکده یا گروه آموزشی در قالب دوره
فتحی ) شودطراحی و اجرا می، های دانشجویانها و نگرشمهارت، توسعه دانش

خاص  هایمهارتبا در نظر گرفتن وابستگی متقابل بین (. 7841، واجارگاه و همکاران
رود دانشجویان این رشته را ها انتظار میاز دانشگاه، مدیریت آموزشی و محیط مدرسه

متصل ساخته و ارتقاء ، رهبری را با زمینه آموزشی هایمهارتکه  کنندبا تجاربی آماده 
رشته  درسی برنامه(. 2177، 2گذاری ملی برای مدیریت آموزشیمشیخطهیأت ) بخشد

استفاده از  هایمهارت، وزهعلوم تربیتی باید عالوه بر ایجاد دانش تخصصی در این ح
(. 7889، این دانش را در خارج از دانشگاه به دانشجویان آموزش دهد )احمدزاده

                                                                                                                                        
1. Keating, S. B. 
2. National Policy Board For Educational Administration (NPBEA) 
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ضرورت است که سخن از  ایاندازهبهآن  درسی برنامهاهمیت مدیریت آموزشی و 
، 7پیاژه و مستنهاسر) استالمللی کردن برنامه درسی مدیریت آموزشی به میان آمده بین

اکثر دانشجویان خواستار حذف موارد غیرضروری در برنامه ، حال حاضر (. در7444
 (. 2119، 2آگاروالباشند )های تحصیلی میدرسی و افزایش استانداردها در رشته

های خود را در حوزه فعالیت 8آموزشی شورای دانشگاهی مدیریت، در آمریکا
ها و استانداردها؛ سازیمنطبق، مطالعات موردی، یبرنامه درسهای توسعه بخش

ها ها در حوزه بهبود برنامهکاربرد و حمایت از همکاری، اشاعه، انتشارات، پژوهش
استانداردهای آموزش ملی و ارزشیابی در اداره  .(2111، 9تاکراست )ه کردمتمرکز 

ای در فرایند عامل عمده عنوانبهارزشیابی کیفیت و کارایی برنامه درسی ، تایلند 9کیفیت
مشورتی  کمیته (.2111، 7شود )بونیائنزشیابی کیفیت آموزشی در نظر گرفته میار

، 7487استانداردهای ارزشیابی آموزشی مرکز ارزشیابی دانشگاه میشیگان غربی در سال 
آن را مورد  7449را تدوین کرده و سپس در سال « ارزشیابی برنامه»استانداردهای 

، استانداردهای ارزشیابی برنامه، (. در آغاز7884، ارانیادگارزاده و همک) دادبازبینی قرار 
، وجودبااینگرفت؛ تناسب و دقت را در برمی، بودنمفید، بودنمواردی همچون عملی

نیز به  1مفهوم پنجمی تحت عنوان قابلیت پاسخگویی ارزشیابی 2171در سال 
وم دستاوردهای (. در حال حاضر مفه2177، 8استانداردهای برنامه افزوده شد )آلکین

ای گسترده طوربهو  شدهمطرحهای درسی در ارزشیابی برنامه، یادگیری مورد انتظار
اقداماتی  4تضمین کیفیت انگلستان آژانس در، قرار گرفته است. برای مثال مورداستفاده

، زنی موضوع درسیمحک، ها برای آموزش عالیهمچون چارچوب صالحیت
آموزش عالی را به سمت رویکرد دستاوردهای ، ایؤسسههای برنامه و ممیزی مویژگی

(. مؤسسات آموزش عالی در ایسلند و سوئد و 2119، 71یادگیری سوق داد )ماهر
همه ، اند. در دانمارکهکرددستاوردهای یادگیری را معرفی ، های فنالندتکنیکپلی
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(. دستاورد 1121، و همکاران 7گالوارا) کنندمؤسسات با دستاوردهای یادگیری کار می
رود چه چیزی را یاد دهد که از فراگیران انتظار میپاسخ می سؤالیادگیری به این 
، ( دستاوردهای یادگیری مورد انتظار2117) 8ایول زعمبه(. 2111، 2بگیرند )ثورسون

( مشارکت درنتیجه)ها هستند که فراگیران در خاتمه سطوح مشخصی از دانش و توانایی
(. مالحظه 2111، 9شاپ) کننداز تجارب تحصیلی کسب می مشخصی مجموعه در
فراگیران  افزودهارزشکه رویکرد دستاوردهای یادگیری مورد انتظار و توجه به  شودمی

در مقاطع تحصیالت تکمیلی از اهمیت  باألخص، حضور در آموزش عالی درنتیجه
ه بر تأمین منابع تحصیالت تکمیلی عالو هایدورهتوسعه  برخوردار است. توجهیقابل

پژوهشی یک کشور را نیز به حرکت درخواهد آورد.  هایچرخ، موردنیازانسانی 
، اقتصادی، اهمیت تحصیالت تکمیلی در شکل دادن به سرنوشت علمی، حالدرعین

اجتماعی و فرهنگی کشورها بر کسی پوشیده نبوده و وضعیت کمی و کیفی تحصیالت 
اقتصادی و فرهنگی در هر ، اجتماعی، سعه علمیتو هایشاخص ترینمهمتکمیلی از 

 (.7849، کشور است )فرخی
 شناسیروانهای علوم تربیتی و در دانشکده 9برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد

های عمومی و تربیت مدیران برای آموزشگاه»دارای اهدافی نظیر ، های کشوردانشگاه
بوده و اعتقاد به « وپرورشآموزشتربیت مدیران برای سطوح مختلف اداری ، متوسطه
(. 7888، مندبهره، سعیدی رضوانیدهد )پذیری مدیریت آموزشی را نشان میآموزش

های دهد برنامههای صورت گرفته نیز نشان مینتایج حاصل از پژوهش، حالیندرع
 از نقل 7892، )برنجی بوده روروبهبا مشکالت اساسی  هادانشگاهآموزش مدیران در 

 7814، زاده؛ پورحقیقی7817، پور و شعبانی ورکی؛ موسی7847، همکاران و دلیبیگ
، ؛ هواس بیگی7889، ؛ عارفی7887، میرزایی علی؛ 7841، همکاران و شادفر از نقل

و  آبادیزین؛ 7849، ؛ عبدالهی و قدیمی7888، مند؛ سعیدی رضوانی و بهره7888
 یهابرنامههای یادگیری مورد انتظار در از دستاورد یریگبهرهلزوم  ( و7849، کاوسی
یوسفی افراشته و است )پژوهشگران قرار گرفته  موردتوجه ازپیشیشب، درسی

                                                                                                                                        
1. Gallavara, D. D. 

2. Thorsson, I. 

3. Ewell 

4. Shupe, D. 

 19/2/1392ریزی مصوب شورای عالی برنامه. 5
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، 7ملگوییزو و کوتز، 7848، االسالمیشیخ، 7881، یمینی و همکاران، 7848، همکاران
افزایش کمی ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد ، . افزون بر این(2171

های است که مستلزم توجه بیشتر به کیفیت برنامه یامسئلهخود ، آموزشیمدیریت 
 پژوهشکه ضرورت اجرای این  موردنظراصلی  مسئله بنابراین. استها درسی این دوره

عدم شناسایی دستاوردهای یادگیری مورد انتظار رشته مدیریت ، کندرا تبیین می
که از  ایگونهبهاست  هاآنصریح آموزشی در برنامه درسی فعلی و لزوم تعیین و ت

های مورد انتظار طریق بازنگری برنامه درسی فعلی و مبتنی ساختن آن بر قابلیت
مدیران و متخصصان مدیریت آموزشی  عنوانبه هاآن هاییتصالحدانشجویان بتوان 

استخراج »پژوهش حاضر درصدد ، بر مبنای آنچه شرح آن بیان شد آینده را پرورش داد.
اصر چارچوب مفهومی دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در مقطع کارشناسی ارشد عن

 بوده است. «مدیریت آموزشی و کارفرمایان نظرانصاحبمدیریت آموزشی از دیدگاه 

 روش 
این پژوهش با روش کیفی و با هدف استخراج دستاوردهای یادگیری مورد انتظار دوره 

با توجه به اینکه پژوهش ، هدف ازنظرده است. دکتری رشته مدیریت آموزشی انجام ش
حاضر به افزایش دانش موجود در حوزه ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی مساعدت 

توان آن را در زمره می، کندحوزه عرضه میاین را در  یه و الزامات مشخصکرد
(. روش اجرای پژوهش نیز 7884، سرمد و همکاران) کردهای کاربردی قلمداد پژوهش

گردآوری شده  ساختاریافتهنیمه  هایمصاحبهاز طریق  موردنیازکیفی بوده و اطالعات 
 پژوهشگررا برای  پژوهشاز موضوع  هاییجنبه، ساختاریافتهنیمه  هایمصاحبهاست. 
، تفکر هایزمینهبرای یافتن  هامصاحبه این آگاهی ندارد. هاآنکه او از  کندمیآشکار 

، ترجمه نیک گهر، 2کامپنهود و شود )کیویبه کار برده می وهشپژ هایفرضیهو  هاایده
از روش  ساختاریافتههای نیمه مصاحبه کنندگانمشارکت(. برای انتخاب 7887
بررسی دقیق و ، همگون گیرینمونههدفمند همگون استفاده شد. در روش  گیرینمونه

شامل انتخاب  هدف اصلی است. این روش، عمیق افراد با خصوصیات مهم و مشترک
. زمانی شودمییا افرادی که خصوصیات مشترک زیادی دارند  فرهنگ زیرافراد در یک 

                                                                                                                                        
1. Melguizo, T. & Coates, H. 

2. Quivy & Campenhoudt 
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مثالً زمانی که با متخصصان یک رشته ، گیرندمیقرار  موردبررسیکه یک گروه خاص 
، در اینجا (.7847، استفاده شده است )رنجبر و همکاران روش این از، شودمیمصاحبه 

سعی بر آن بود که ، علمی و پژوهشی اساتید دانشگاهیضمن بررسی سوابق 
، در حوزه پژوهش، دارای رشته مدیریت آموزشی هایدانشگاهترین اساتید مرتبط

نفر از اعضاء هیأت علمی و مدیران دانشگاهی برخی از  29انتخاب شوند. به این منظور 
، شهید بهشتی، ن: تهراازجملههای علوم تربیتی و روانشناسی شهر تهران )دانشکده

، انتخاب شدند. نظر به اینکه در پژوهش حاضر کنندهمشارکتافراد  عنوانبهخوارزمی( 
قرار گرفته و اینکه  مدنظرمدیریت آموزشی  آموختگاندانشدستاوردهای یادگیری 

، آموختگاندانشبخشی از این دستاوردها از طریق مصاحبه با کارفرمایان این 
کاری مختلف نیز در  هایحوزهمصاحبه با کارفرمایان در ، بودو احصاء  شناساییقابل

غیردانشگاهی فعالیت  هایحوزهدر ، موردبررسیدستور کار قرار گرفت. کارفرمایان 
پژوهشگر از طریق تماس تلفنی ، شوندگانمصاحبه 7داشتند. جهت انجام مصاحبه با اکثر

ف و روند پژوهش و جلب با معرفی خود و ارائه توضیحات الزم در ارتباط با هد
، . محیط این مطالعهکردمیزمان مناسب جهت انجام مصاحبه را تعیین ، همکاری ایشان

 و دفاتر کار کارفرمایان غیردانشگاهی بود. هادانشگاهمحل کار اعضاء هیئت علمی 
اعضاء ، کارفرما مصاحبه شد. عالوه بر این 9نفر عضو هیأت علمی و  77با  درمجموع

صورت  هایپیگیری رغمبهو کارفرمایان دیگری نیز شناسایی شدند. اما  هیأت علمی
برای هر یک از ، هاتحلیل مصاحبه منظوربه گرفته حاضر به مصاحبه نشدند.

 هایداده آوریجمعتعیین شد. برای  77تا  7ای از کد جداگانه، شوندگانمصاحبه
به کار ، دن به حد اشباع نظریتا رسی ساختاریافتهروش مصاحبه فردی نیمه ، موردنیاز

از سوی  شدهمطرحمباحث ، مصاحبه فردی انجام شد. در ادامه 77، درمجموعبرده شد. 
و جداول مربوط به کدگذاری  شدهارائهفوق  هایسؤالبه تفکیک  شوندگانمصاحبه

 ها عرضه شده است.داده

                                                                                                                                        
 نیز مراجعه حضوری به عمل آمد. شوندگانمصاحبه. برای تعیین وقت پنج نفر از 1
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دستاوردهای ، اکتشافی یهامصاحبهبر مبنای نتایج حاصل از پژوهشی اول:  سؤال

 ؟7اندکدم مدیریت آموزشیکارشناسی ارشد مقطع یادگیری مورد انتظار در 

 مقطع در انتظار مورد یادگیری دستاوردهای خصوص در نظرانصاحب نظرات خالصه .1 جدول

 آموزشی مدیریت ارشد کارشناسی

 زمینه موضوعی کدگذاری کلمات و مفاهیم کلیدی مصاحبه کد
حوزه 
 کلی

7 
، سازمانی –محیط سازمانی یا صنعتی  حیطه است: 8در 

 وپرورشآموزش -بخش آموزش عالی کشور

، های آموزشیتوانایی کار در نظام
 آموزش عالی و غیر آموزشی

 صنعتی( -سازمانی)

مدیریت مراکز 
 آموزشی و غیر

 آموزشی
 م-س

2 

مدیریت منابع -های آموزشیمدیریت کارگروهی در سازمان
 - cooperativeو  collaborativeرویکــرد  انســانی بــا

توانایی برقـراری   -صالحیت کار پژوهشی و توان پژوهش 
کـارکردن  ، هامدیریت تعارض در سازمان -ارتباط با دیگران

هـای  هـای اجتمـاعی و مهـارت   مهـارت  -های دشواربا آدم
و  کنـد اجرا  رایه طرح پژوهشی  بتواندفراگیر باید  -زندگی 

و طـرح   بنویسـد پروپوزال  بتواندلتحصیل شدن ابعد از فارغ
تنها های آمیخته نهدر زمینه پژوهش -رهدانجام را پژوهشی 

دانشجویان ارشـد بلکـه دانشـجویان دکتـری بایـد توانـایی       
ازجمله دستاوردهای پنهان یادگیری در مقطـع   -دنکسب کن

کارشناسی ارشد کـه دانشـجو هنگـام تحصـیل بایـد بـه آن       
های زنـدگی  های اجتماعی و مهارتمهارت کنداشراف پیدا 

ــایی انجــام کــار گروهــی   -اســت ــایی هــدایت  -توان توان
توانـایی برقـراری    -توانایی اداره معلمان -های گروهیبحث
 بپذیرد و از آن استفاده کنند. راچطور انتقادها  -ارتباط

 -روابط انسانی -کارگروهی
 -های اجتماعیمهارت

 های زندگیمهارت
 ا ماعیرفتار اجت

مدیریت  -مدیریت منابع انسانی
 کار با معلمان -تعارض

مدیریت منابع 
 انسانی

 م-س

توانایی  -های پژوهشیمهارت
 های ترکیبیپژوهش انجام

پژوهش در تعلیم 
 و تربیت

 د-آ

 های آموزشیمدیریت سازمان
مدیریت مراکز 

 آموزشی
 م-س

 ا رفتار فردی انتقادپذیری

8 

توانیـد از  می رااوردهای یادگیری مورد انتظار بخشی از دست
کسـب مهـارت   ، شناخت بیشتر -کنیدبرنامه درسی استخراج

و تجربه بیشتر هم از بعد دانشی و هم از بعد آگـاهی و هـم   
هـا و مکاتـب   آشنایی با نظریـه - -از بعد پژوهشی و مهارتی
بایـد   -آشنایی با مطالعات تطبیقی-موجود مدیریت آموزشی

آموختگان ارشد و دکتری توسـعه  ارآفرینی در دانشروحیه ک
 .کند ..پیدا 

مطالعات  -آشنایی با مبانی نظری
 تطبیقی

دانش نظری 
 مدیریت و رهبری

 د-آ

 م-س اقتصاد آموزش کارآفرینی

                                                                                                                                        
 -ی واژه آموزشیجا. به جهت اختصار مطالب داخل جداول، در قسمت حوزه کلی دستاوردهای یادگیری مورد انتظار به1

 ف( و انسانی )ا( ذکر شده است.-فرهنگی )ا -م(، اجتماعی-مدیریتی )س -د(، سازمانی-دانشگاهی )آ
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9 

، مسئله یاب باشند و بتوانند مسـئله واقعـی رو پیـدا کننـد    
بخـش کارشناسـی    -بدهنـد بررسی کرده و راهکار ارائـه  

پـردازد کـه چگونـه    هـا مـی  رشد به چرایی و چگـونگی ا
بحـث  ، افتد و مسائل چگونه باید تحلیل شـود اتفاقات می

شود. چگونه بایـد راهکارهـا رو پیـدا    پژوهشی مطرح می
 کرد؟

 ا ادراک قابلیت حل مسئله

 توانایی پژوهشی
پژوهش در تعلیم 

 و تربیت
 د-آ

9 

هایی که بحث، شدبا مبانی نظری این رشته کامالً آشنا با
اسـت و   طور عـام مطـرح  پیرامون سازمان و مدیریت به

هـای آموزشـی از   طور مدیریت آموزشی سـازمان همین
برداشــت کــامالً عینــی از  -دبســتانی تــا دانشــگاهپــیش

در زمینـه امـور اجرایـی    -مدیریت آموزشی داشته باشد
داشـته   راوپـرورش  هـای آمـوزش  توانایی کار در نظـام 

 .کندکار و مبتدی نباید جلوه می تازهمثل آد -باشد

 آشنایی با مبانی نظری
دانش نظری 

 مدیریت و رهبری
 د-آ

 -برداشت عینی از مدیریت
توانمندی مدیریتی در  -مدیریت

 تمام سطوح آموزشی
 م-س مدیریت

 ریزی آموزشی و درسیبرنامه
ریزی برنامه

 آموزشی و درسی
 د-آ

7 
اینکه -کنیدباید طرح مسئله  -حل مسئله کند نباید صرفاً

 نه حل شود، هایی باید طرح شودمسئله
 ا ادراک تفکر حل مسئله

1 

، های دانشـی اسـت  سه دسته توانمندی: یک دسته ویژگی
تخصصی است کـه دانشـجو بایـد مسـائل تخصصـی آن      

های مهارتی است اعـم  فراگیرد. یک دسته ویژگی رارشته 
، کـارگروهی ، طالعاتفناوری ا، افزاریهای نرماز مهارت

هـای بینشـی. مثـل تعهـد     تیمی و یکسری هم ویژگی کار
احتـرام بـه حقـوق    ، پذیری اجتمـاعی مسئولیت، اجتماعی
ــران  ــه -دیگ ــه  اعتمادب ــد در جامع ــته و بتوانن ــس داش نف

هـای  ریـزی توانمندی در برنامـه  -خودشان منشأ اثر باشند
 -تــدریس-مــدیریت نهادهــای آموزشــی   -آموزشــی

تـری رو  های پایه و عمومیگان باید توانمندیآموختدانش
پذیری برای بـازار  های انعطافکسب کنند تا اینکه قابلیت

یک نظام آموزش کوتـاه محـور و کـامالً    -دکار کسب کنن
 -شغل محور در حدفاصل بین دانشـگاه و صـنعت باشـد   

نـوآوری و تولیـد   ، های مربـوط بـه خالقیـت   باید قابلیت
رسـیم  چی به مقاطع باالتر مـی  هر -تقویت کنیم رادانش 

 شود.نوآوری و تولید دانش بیشتر می، وزن پژوهش

تولید  -دانش نظری رشته تحصیلی
 دانش

دانش نظری 
 مدیریت و رهبری

 د-آ

فناوری  -افزاریهای نرممهارت
 -اطالعات

 م-س فناوری اطالعات

تعهد  -کار تیمی  -کارگروهی
پذیری مسئولیت-اجتماعی

 احترام به حقوق دیگران -اجتماعی
 ا مهارت اجتماعی

 ا رفتار فردی نفساعتمادبه
 د-آ آموزشی تدریس -ریزی آموزشیبرنامه

های عمومی و کسب مهارت
 پذیرانعطاف

فرایندهای 
 یادگیری -یاددهی

 د-آ

 م-س امور اداری کارآموزی

 مدیریت
کارکردهای 

 مدیریت
 م-س

 ا ادراک نوآوری -خالقیت
 د-آ پژوهشی پژوهش

8 

تحلیل سیستم و رفع معایب و ، برقراری روابط مطلوب
توانـد وجـود داشـته    مشکالتی که تو یک سیسـتم مـی  

ســازمان  درهــایی کــه قــدرت درک پیچیــدگی -باشــد
ای و هـای مشـاوره  مهارت -تواند وجود داشته باشدمی

، نفـــسعـــزت، نفـــساعتمادبـــه -شـــناختیروان
، های یادگیریبا تئوری -سازمانی تعهد -خودشکوفایی

 ا رفتار اجتماعی برقراری روابط مطلوب
درک -تحلیل سیستم -

 سازمانهای پیچیدگی
 م-س درک سازمانی

ای و های مشاورهمهارت
 شناختیروان

 ا مشاوره

 ا رفتار فردی-نفسعزت -نفساعتمادبه
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ــد   ــنا باش ــدیریت آش ــی م ــی و آموزش ــدیر  -انگیزش م
، مشـاور ، عنـوان معلـم  یک مـدتی بـه   -توانمندی باشد 

تو حوزه آموزش سازمانی کار کنند تا بتوانند ، کارشناس
 مدیر موفقی باشند.

 خودشکوفایی
 ف-ا اخالقیات تعهد سازمانی

 شناخت نظریات یادگیری
فرایندهای 

 یادگیری -یاددهی
 د-آ

 دانش مدیریت
دانش نظری 

 مدیریت و رهبری
 د-آ

 ا مباحث انگیزشیآشنایی ب
مدیریت منابع 

 انسانی
 م-س

 م-س امور اداری کارورزی

4 

روز در زمینـه مـدیریت   آشنایی با دانش و اطالعات بـه 
 وپرورشـیِ های درسی ظاهرش آمـوزش برنامه، آموزشی

وقتی ، است یادگیری، تر از آناما یک چتر بزرگ، است
و  کنــدوارد محــیط کــار مــی شــود از اصــول اســتفاده 

بـا کارهـای جـاری کـه در آن      کندهماهنگ  رادش خو
های اصلی اسـتفاده  سازمان هست و نهایتاً از آن مهارت

کـه ایـن دوره کـارورزی     شـود فرصتی ایجاد  اگر -کند
 تر ببینیمها رو واقعیبه اینکه ما این تئوری کندکمک می

آشنایی با مبانی نظری رشته 
 تحصیلی

دانش نظری 
 مدیریت و رهبری

 د-آ

 توجه به یادگیری مستمر
فرایندهی 

 یادگیری -یاددهی
 د-آ

متناسب سازی دانش نظری با 
 شرایط محیط کار

 ا ادراک

 م-س امور اداری کارورزی

71 

کند. اداره کـردنش هـم   اداره  راباید یک واحد آموزشی 
آئـین   -داردنظـام دهـی    وسیاسـتگذاری  ، ریـزی برنامه

توانـایی  -بنویسـد مقـررات  . کندتدوین  بتواند راها نامه
داشـته   راوپـرورش  مدیریت در سطوح مختلف آموزش

نگـاه سیسـتمی مـدیریت رو    ، جـوهره مـدیریت   -باشد
هـای  برگـزاری دوره ، توسعه منابع انسـانی -داشته باشد

حداقل در جایگاه -نیازسنجی آموزشی، آموزشی عمومی
مسـائلی کـه در یـک محـیط     ، یک کارشناس آموزشـی 

پاسـخ   ی آنبـرا ، کندتحلیل  را شودآموزشی مطرح می 
و احیاناً برای بهبـود و   کندرفع  راو مشکالت  کندتهیه 

تطبیق مباحث غیـر بـومی بـا     -. بدهداصالح امور نظر 
 شرایط واقعی کشور

 -اداره کردن واحد آموزشی
-سیاستگذاری-ریزیبرنامه
مدیریت در سطوح  -دهیسازمان

 وپرورشمختلف آموزش

 م-س مدیریت

 م-س امور اداری مقررات ها ووین آئین نامهتد
 ا ادراک نگاه سیستمی

 توسعه منابع انسانی
مدیریت منابع 

 انسانی
 م-س

نیاز  -های آموزشیبرگزاری دوره
 سنجی

فرایندهی 
 یادگیری -یاددهی

 د-آ

برای  ارائه راه حل شناخت و
 مسائل محیط آموزشی

شناخت نظام 
 آموزشی

 م-س

باحث غیر بومی با شرایط تطبیق م
 واقعی کشور

دانش نظری 
 مدیریت و رهبری

 د-آ

77 

ــدیریت  ــایف م ــول و وظ ــه  -اص ــش برنام ــزیدان ، ری
شـناخت نظـام    –نظارت و ارزیـابی  ، اجرا، دهیسازمان

 -وپـرورش و آمـوزش عـالی    آموزشی اعم از آمـوزش 
، ایچشـم انـداز منطقـه    -مربی و پرورشگر خوبی باشد

انگیـزه   -ای توانایی های بـین رشـته  -یالمللملی و بین
نیازسـنج خـوبی    -الزم برای حرکت در مرزهای دانش 

 -اصول و وظایف مدیریت
، اجرا -دهیسازمان-ریزیبرنامه

 نظارت و ارزیابی
 م-س مدیریت

وپرورش و شناخت نظام آموزش
 آموزش عالی

شناخت نظام 
 آموزشی

 م-س

 د-آفرایندهای انگیزه حرکت  -مربی و پرورشگر
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نیازسـنجی   -باشد و هـم نیـازآفرینی و آینـده پژوهـی     
دانـش نیازسـنجی رو   ، دهـد انجـام   راآموزشی مناسبی 

، کنـد تـدوین   رابرنامـه آموزشـی مناسـبی    ، داشته باشد
داشـته  نظارت بر اجـرای مناسـب آن برنامـه آموزشـی     

سـازمان دهنـده   ، نده باشداخو راریزی هم برنامه -باشد
نظارت و ارزیابی خوبی داشته باشد. هـم   -خوبی باشد

... منتقد خوبی باشند. تفکـر انتقـادی    رهبر خوبی باشد
ـ     . انتقـادی کـه   دداشته باشند. سـؤال خـوب مطـرح کنن

 راتحلیل موقعیت و تحلیل محیط ، مستدل باشد کنندمی
گر ... باید تحلیل انعطاف پذیری داشته باشد .دهدانجام 

اقتصادی و سیاسـی  ، خوبی درباره مسائل نظام اجتماعی
 راهای مرتبط بـا نظـام آموزشـی    زیرنظام بتواندباشد ... 

توانـایی تحلیـل مسـائل در     -کنـد هم به خوبی تحلیل 
داشـته باشـد.    راای و بـین المللـی   منطقـه ، سطح ملـی 

انعطاف ، روحیه ریسک پذیری ،ایهای بین رشتهمهارت
تفکر انتقادی روحیه کار ، نیازآفرینی، کارآفرینی، پذیری
 - ITآمـار و  ، روش تحقیـق -مشارکتی و تیمی، جمعی

در دوره  -گیـرد بحث کار عملی باید موردتوجـه قـرار   
کارشناسی ارشد و دکتری بایـد مهـارت فـرد از طریـق     

ـ     ت انجام پایان نامـه و تعریـف دروس کـارورزی تقوی
. درس کارورزی یا تمرین مدیریت آموزشـی بایـد   شود

 .شوددر برنامه درسی دیده 

 یادگیری -یاددهی نیازآفرینی -شدر مرزهای دان

ملی و ، ایچشم انداز منطقه
 المللیبین

ریزی برنامه
استراتژیک و 

 گذاری مشیخط
 م-س

 ایهای بین رشتهتوانایی
دانش نظری 

 مدیریت و رهبری
 د-آ

 آمار -روش تحقیق -آینده پژوهی
پژوهش در تعلیم 

 و تربیت
 د-آ

وین برنامه تد -نیازسنجی 
نظارت بر اجرای  -آموزشی 

 برنامه آموزشی

ریزی درسی برنامه
 و آموزشی

 د-آ

 م-س مدیریت نظارت و ارزیابی -سازمان دهی 
 م-س رهبری رهبری

 ا ادراکی تفکر انتقادی
 ا ادراکی تحلیل محیط -تحلیل موقعیت

 ا رفتار فردی انعطاف پذیری
، اعیتحلیل مسائل نظام اجتم

تحلیل زیر  -اقتصادی و سیاسی
 -های مرتبط با نظام آموزشینظام

، تحلیل مسائل در سطح ملی
 ای و بین المللیمنطقه

تحلیل محیط 
داخلی و بیرونی 

 نظام آموزشی
 ف-ا

 م-س اقتصاد آموزش کارآفرینی -روحیه ریسک پذیری
مشارکتی و -روحیه کار جمعی
 تیمی

 ا رفتار اجتماعی

 م-س فناوری اطالعات ی اطالعاتفناور
 م-س امور اداری کارورزی

72 

ـیر   آشنایی با نظریه ها و مکاتب موجود مدیریت آموزشـی و س
ـای آن.        ـاکنون و کاربرده ـته از ابتـدا ت  Bestتحـول ایـن رش

practice ـات   کـه دا  کندها هم خیلی کمک می نشـجو مطالع
ـاد بگیـرد    ـاربرد نظریـه  تطبیقی را ی ـا و اف ... ک ـار و عقایـد   ه ک

متخصصان این حوزه یعنی مدیریت آموزشی به ویژه در زمینه 
شود یک دسته. بحث دوم خودش می، ها درواقعیادگیری نظریه

مطابقـت وضـع   ، ها است. درواقع best practiceمربوط به 
ها و سعی در پر کردن موجود با وضع مطلوب و یافتن شکاف

مثابـه  سـوم بـه   خطاها و رسیدن به وضع مطلـوب. در حالـت  
طور عملی به است گرفته که یادرا هایی نظریه بتواند، آزمایشگاه

صـورت  بـه ها را بتواند اینکه  این استو طبقه آخر  بردبه کار 

ها و مکاتب آشنایی با نظریه
آشنایی با سیر  -مدیریت آموزشی

تحول مدیریت آموزشی از ابتدا 
آشنایی  -تاکنون و کاربردهای آن

 با مطالعات تطبیقی

دانش نظری 
 مدیریت و رهبری

 د-آ

مطابقت وضع موجود با وضع 
ها و سعی یافتن شکاف-مطلوب 

در پر کردن خطاها و رسیدن به 
 وضع مطلوب

 ا ادراک

طور هایی که یادگرفته رو بهنظریه
 عملی به کار ببره

 مدیریت
 م-س
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 زمینه موضوعی کدگذاری کلمات و مفاهیم کلیدی مصاحبه کد
حوزه 
 کلی

 د-آ پژوهش انتشار آثار پزوهشی  مکتوب ارائه دهد

78 

 -درک سیستمی -درک درست از کسب و کار سازمان 
هـای مختلـف سـازمان و کـارایی و     درک رابطه بخـش 

درک ارتباط پارامترهای مختلـف در   -اثربخشی سازمان
توانایی انجـام کـار    -آشنایی با تحقیقات کیفی -سازمان

ایی کـه  هاز چیز دیگریکی بازاریابی آموزش  -پژوهشی
 ممکـن ، آمـوزش بحـث   در-، اسـت  آموزش مطرح در

ولـی  ، چه چیزی نیـاز دارد به  است خود سازمان نفهمد
کـه   کنـد . باید محصولی تهیـه  دکارشناس آموزش بفهم

 .هدبخوا رامشتری داخلی خودش آن 

 م-س اقتصاد آموزش شناخت کسب و کار سازمان
درک ارتباط  -تفکر سیستمی

 پارامترهای مختلف در سازمان
 ا ادراک

ی و اثربخشی درک مفاهیم کارای
 در سازمان

 م-س مدیریت

توانایی  -آشنایی با تحقیقات کیفی
 انجام کار پژوهشی

 د-آ پژوهش

 بازاریابی آموزش
فرایندهای 

 یادگیری -یاددهی
 د-آ

79 

امانتـدار   -مشـتری مـداری  ، درستکاری، دقت، صداقت
عملکـرد خـوبی   ، باشد. باید دقت و سرعت داشته باشد

 -کـار تیمـی   -ازمانی پایبنـد باشـد  به تعهدات س، داشته
 روحیه تیمی و جمعی

تعهد  -درستکاری -صداقت
 سازمانی

 ف-ا اخالقیات

 ا رفتار سازمانی مشتری مداری
 ا رفتار فردی دقت و سرعت

 ا رفتار اجتماعی روحیه تیمی و جمعی -کار تیمی

79 

داشـته   راپذیری برای کـار در شـرایط مختلـف    انعطاف
. هم بایـد  بیاموزدصورت تجربی در حین کار به -باشند

، روی ارزیابی عملکـرد ، شودتر ها تخصصیخود درس
 - کنندآموزش منابع انسانی کار ، توسعه نیروی انسانی

 ا رفتار فردی پذیریانعطاف
 م-س امور اداری کارورزی

 م-س مدیریت ارزیابی عملکرد

 توسعه نیروی انسانی
مدیریت منابع 

 انسانی
 م-س

 آموزش منابع انسانی
فرایندهای 

 یادگیری -یاددهی
 د-آ
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، آشـنایی بـا فراینـدهای آمـوزش     -هـا  شناخت سازمان
روی موضـوعات   پـژوهش توانایی ، قدرت پژوهشگری

تحلیـل  -توانایی تحلیـل و پـردازش   -مرتبط با آموزش
آموزش تک بعدی  -سناریو نویسی برای وقایع مختلف

-کنـد راتژیک بـه مسـائل توجـه    و بـا نگـاه اسـت    نباشد
 .تصمیم سازی بر می گردد، های گزارش نویسیمهارت

مطـرح کنـیم    رانیم مشتری مداری یا کار گروهی اتومی
تعهـد بـه آمـوزش     -یم ویبگـ  اهای ارتباطی ریا مهارت

، هـای سـازمان  آموزش باید تـو اسـتراتژی   -داشته باشد
مـادام   یادگیری -روز کندرا بهخودش -تأثیرگذار باشد 

 العمر داشته باشد.

 هاشناخت سازمان
شناخت نظام 

 آموزشی
 م-س

 آشنایی با فرایندهای آموزش
فرایندهای 

 یادگیری -یاددهی
 د-آ

توانایی  -قدرت پژوهشگری
روی موضوعات مرتبط  پژوهش

 با آموزش
 د-آ پژوهش

تحلیل -توانایی تحلیل و پردازش
سناریو نویسی برای وقایع 

 اه استراتژیکنگ -مختلف

ریزی برنامه
استراتژیک و 

 گذاری مشیخط
 م-س

 م-س امور اداری گزارش نویسی
 م-س مدیریت تصمیم سازی
 ا رفتار سازمانی مشتری مداری
 ا رفتار اجتماعی کار گروهی
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 زمینه موضوعی کدگذاری کلمات و مفاهیم کلیدی مصاحبه کد
حوزه 
 کلی

 ا رفتار فردی های ارتباطیمهارت
آموزش باید تو  -تعهد به آموزش

تأثیرگذار ، های سازماناستراتژی
 باشد

فرایندهای 
 یادگیری -یاددهی

 د-آ

یادگیری  -روز سازی دانشبه
 مادام العمر

فرایندهای 
 یادگیری -یاددهی

 د-آ
 

 

بندی طبقه، نیمه ساختار یافته هایمصاحبهپژوهشی دوم: بر مبنای نتایج حاصل از  سؤال
به چه  یت آموزشیمدیرکارشناسی ارشد مقطع  در دستاوردهای یادگیری مورد انتظار

 ؟صورت است

 مورد یادگیری دستاوردهای کلی هایحوزه خصوص در نظرانصاحب نظرات خالصه .2 جدول

 آموزشی مدیریت ارشد کارشناسی مقطع در انتظار
کد 
 شوندهمصاحبه

 مقوله بندی کدگذاری کلمات و مفاهیم کلیدی مصاحبه

7 

ماً بـه  ا مسـتقی یک بخشی از دستاوردهای یادگیری کارشناسی ارشـد مـ  
-یکی تقسیم بنـدی دولتـی اسـت    -گرددبخش خصوصی جامعه برمی

طبقه بندی سوم نهادهای عمومی است. بخش خصوصی از ما تکنیک و 
هـای  خواهـد. در آزمـون  بخـش دولتـی تئـوری مـی    ، خواهدمهارت می

استخدامی دولتی باید یکسری کتاب بخوانید و بعد آزمون بدهید. بخش 
 ست و نه دانش. در اینجا نگرش مطرح استعمومی نه مهارت ا

 -بخش خصوصی 
نهادهای  -دولتی 

 عمومی

 -بخش خصوصی 
نهادهای  -دولتی 

 عمومی

2 

برنامـه درسـی    همـان دسته بندی خیلی کلی: آشکار و پنهان. که آشکارش 
اش هم پنهان است. اگر بخـواهیم  صریح و آشکار و و برنامه درسی ضمنی

یم در دو سطح سازمانی و فردی هـم قابـل دسـته    تر دسته بندی کنعملیاتی
مدیریت بر خـود را   زمانیبحث مدیریت بر دیگران و  مانیز -بندی است

اداره کننـد. شـاید الزم    راها آموختگانی تربیت کنیم که سازمانداریم. دانش
باشد یکسری از این دسـتاوردها معطـوف بـه رشـد فـردی افـراد باشـند.        

هـای  زمانی. در دسته بنـدی شـما صـالحیت   مدیریت فردی و مدیریت سا
جـایی   گفته شده که در آن بحث فردی دیگـر  پژوهشی و سازمانی، نظری

 .دندار

 -آشکار و پنهان
مدیریت فردی و 
 مدیریت سازمانی

 آشکار و پنهان

مدیریت فردی و 
 مدیریت سازمانی

8 

 -نگـرش و مهـارتی اسـت   ، هـای دانشـی  یک زاویه دید همـون حـوزه  
، ارزشـی  -یم دانشـی ویهم مطرح کنـیم. بگـ   ایم حوزه اخالقی رناتومی

بنـدی دیگـری   بندی است. دستهبینش و مهارتی این یک دسته، اخالقی
روانـی ـ    ، شناختی ـ هیجـانی ، اجتماعی -شه بعد عاطفی که مطرح می

 ستحرکتی ا

، های دانشیحوزه
نگرش و مهارتی+ 

حوزه اخالقی/ 
، ارزشی -دانشی

بینش و ، اخالقی

، های دانشیحوزه
نگرش و مهارتی+ 

 حوزه اخالقی
، ارزشی -دانشی

بینش و ، اخالقی
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کد 
 شوندهمصاحبه

 مقوله بندی کدگذاری کلمات و مفاهیم کلیدی مصاحبه

 -مهارتی /بعد عاطفی 
شناختی ـ ، اجتماعی
روانی ـ ، هیجانی

 حرکتی

 مهارتی
 -بعد عاطفی 

شناختی ، اجتماعی
روانی ـ ، ـ هیجانی

 حرکتی

9 
 KASOبحـث  -های موجود استبندیهای کلی ترکیبی از دستهحوزه

ــی  ــایر  Otherو  knowledge ،Attitude ،Skillsیعنـ ــی سـ یعنـ
 انسانی و ادراکی نیاز هست، های فنیاین سه تا سطح مهارت ها.ویژگی

، های فنیمهارت
 انسانی و ادراکی

، های فنیمهارت
 انسانی و ادراکی

77 

مـدیریت   -بایـد داشـته باشـد    راادراکـی  ، انسـانی ، های فنـی مهارت
برنامـه درسـی بایـد یکسـری     ، ارشد یا دکتـری  هدر دورآموزشی چه 

دستاوردهای عمومی داشته باشد که برای همه سطوح یکسـان باشـد.   
یعنی مشترک باشد. یکسری دستاوردهای اختصاصی بایـد باشـد کـه    

 فقط مدیر آموزشی باید اونا رو بدونه.

، های فنیمهارت
انسانی و ادراکی/ 

تفکیک دستاوردها در 
دو حوزه عمومی و 

 ختصاصیا

انسانی و ، فنی
 ادراکی

عمومی و 
 اختصاصی

 ها داشته باشیمنیم دسته بندی محتوایی برای آموزشامی تو 78
دسته بندی محتوایی 

 هاآموزش
دسته بندی 

 هامحتوایی آموزش

77 

های تخصصی فراینـد  دسته بندی، تو بحث مهارتی-مهارتی ، نگرشی، دانشی
در نظـر   اهای تخصصی و عمومی رم مهارتنیامطرح کنیم. می تو راآموزش 

ـارت اسـت     -بگیریم ـامل دانـش و مه عمـومی بحـث   ، مهارت تخصصی ش
ـا آننیم امی تـو ، در نظر بگیریم ها رااگر بخواهیم تخصص-نگرشی است  ار ه

ــه ــورد انتظــار رشــته مطــرح کنــیم و آن  ب ــوان دســتاوردهای یــادگیری م عن
ی در نظر بگیـریم کـه مـورد    جزء دستاوردهای یادگیر اهای عمومی رمهارت

ـاییم   ، تأثیرگـذار هسـت   ولی در اجرای موفقیت آمیز کار انتظار نبوده  یعنـی بی
ـادگیری  ـار نبـوده    دستاوردهای ی ولـی تأثیرگـذار اسـت و    ، ای کـه مـورد انتظ

تـوانش و  ، این سـه حیطـه دانـش    درهم  ها راآن، هاسازمان د درعمومیت دار
ـارت نگرش در نظر بگیریم. به عـالوه بـر اینکـه دانـش تخصصـی      ، گـر دیعب

ـته   یک دانش عمومی هم در مورد سازمان، مدیریت آموزشی را داریم ـا داش ه
بعـد   دردانـش.  ، ارشـد  در هم داشته باشیم راای های بین رشتهباشیم. مهارت

ـ بـه  اخـودش ر ، کنـد تحلیـل گـری   ، دهدنظر  بتوانددانش فرد باید  ، دروز کن
اولویت سـوم را قائـل   ، ارشد برای نگرش دراشد. یادگیری مادام العمر داشته ب

 توانایی ادراکی آن کمتر است، تصمیم گیری، شویم. دیدگاه راهبردیمی

، نگرشی، دانشی
 مهارتی

، نگرشی، دانشی
 مهارتی

چارچوب ، ساختاریافتهنیمه  هایمصاحبهبر مبنای نتایج حاصل از پژوهشی سوم:  سؤال
مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد انتظار در مقطع  مفهومی دستاوردهای یادگیری مورد

 چگونه است؟
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 عناصر چارچوب دستاوردهای یادگیری مورد انتظار  .3جدول 

 در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 دستاوردهای یادگیری مورد انتظار زمینه موضوعی حوزه کلی

 -آموزشی
 دانشگاهی

دانش نظری مدیریت و 
 رهبری

آشنایی با * یارشتهنیبدانش *اصول مدیریت آموزشی*یت آموزشیمبانی نظری مدیر
 مطالعات تطبیقی

-فرایندهای یاددهی
 یادگیری

بازاریابی آموزش* برگزاری * ینیآفر ازین* انگیزه الزم برای حرکت در مرزهای دانش
تعهد به  آشنایی با فرایندهای آموزش* *العمرمادامیادگیری  ی آموزشی*هادوره

 یازسنجی* نآموزش
تعلیم و  پژوهش در

 تربیت
 *های آماری در مدیریت آموزشیانتشار آثار پژوهشی* کاربرد روش* پژوهیآینده

 های پژوهش در مدیریت آموزشیکاربرد روش
ریزی درسی و برنامه

 آموزشی
/ نظارت و هدایت برنامه درسی ریزی درسی/ آموزشی* تدوین برنامه آموزشی*برنامه

 آموزشی

-مانیساز
 مدیریتی

 مدیریت
مدیریت مراکز آموزشی/ آموزش عالی* توانمندی مدیریتی در تمام سطوح آموزشی* 

 آموزشی* تصمیم سازی های آموزشی و غیرتوانایی کار در نظام
 های آموزشیهای رهبری در محیطتصدی نقش رهبری

مشی ریزی و خطبرنامه
 گذاری

 یلالملنیبی و امنطقه، ملی اندازچشم

 شناخت نظام آموزشی
تحلیل مسائل سازمان* * شناخت نظام آموزش عالی* وپرورششناخت نظام آموزش

 هاوتحلیل سیستمتجزیه* شناخت سازمان و ابعاد سازمانی
 نامه* کارآموزینویسی* تدوین آئینگزارش امور اداری

 مدیریت منابع انسانی
فراد* مدیریت تعارض* آموزش منابع گری و توسعه امدیریت نیروی انسانی* مربی

 انسانی* ارزیابی عملکرد
 کارآفرینی در تعلیم و تربیت اقتصاد آموزش

 افزاری* مهارت نرمگیری از فناوری اطالعاتبهره فناوری اطالعات

 -اجتماعی
 فرهنگی

 پذیری اجتماعیمسئولیت* تعهد اجتماعی اخالقیات
توان کار در سطوح ملی 

 و فراملی
 المللیای و بینمنطقه، نایی با مطالعات تطبیقی* تحلیل مسائل در سطوح ملیآش

تحلیل محیط داخلی و 
 بیرونی نظام آموزشی

 های نظام آموزشیتحلیل فراسیستم های نظام آموزشی* تحلیل زیرسیستم

 انسانی

 ادراک
 *آگاهی-درک جهانی* خود* تفکر استراتژیک* تفکر انتقادی تفکر نوآورانه*

سازی دانش تفکر حل مسئله* تحلیل موقعیت* تحلیل محیط* متناسبنجکاوی* ک
 تفکر سیستمینظری با شرایط محیط کار* 

 رفتار فردی
 پذیری*ریسک سرعت در شناخت محیط** نفساعتمادبه* تحلیل موقعیت

 انتقادپذیری پذیری*انعطاف
 گیزشیتوان مذاکره* مشاوره* آشنایی با مباحث ان رفتار سازمانی

 رفتار اجتماعی
* اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی، تر سیاسیپاسخگویی و تأثیرگذاری بر اجتماع بزرگ

 برقراری ارتباط با فرادستان/ زیردستان* مدیریت تعارض* کارگروهی
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 گیرینتیجهبحث و 
شفاف در معرض ارزیابی  صورتبهکه خود را  رودمیامروزه از نظام علمی انتظار 

بروندادها و پیامدهای ، فرایندها، قرار بدهد و اطالعات متنوعی درباره منابع اننفعذی
، کندمیبگذارد و پاسخ گویانه گزارش بدهد که چگونه عمل  هاآنخود را در اختیار 

آیا ، از همه ترمهمچگونه است و  هایشهزینهاثربخشی ، کندمیچگونه هزینه 
های در طراحی برنامه، بنابراین(. 7849، مدیمح) چطورو  کندمیایجاد  افزودهارزش

دستاوردهای یادگیری ، توجه داشت که هر برنامه درسی بایددرسی نظام آموزش عالی 
. در کنددر فراگیران ایجاد  افزودهارزشآن  واسطهبهکه  دهدقرار  مدنظرخاصی را 

، فتهساختاریانیمه  هایمصاحبهپژوهش حاضر نیز سعی بر آن بود تا از طریق 
دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 

چارچوب مفهومی برنامه درسی طراحی و ارائه گردد. ، و بر این اساس شدهشناسایی
 -دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در چهار حوزه کلی: آموزشی، درمجموع
در انسانی شناسایی و ارائه شد.  فرهنگی و -اجتماعی، مدیریتی -سازمانی، دانشگاهی

 پژوهش پرداخته شده است. هاییافتهبه بررسی انطباقی ، ادامه
دانش نظری مدیریت و رهبری: دستاوردهای یادگیری  -دانشگاهی:  -عامل آموزشی

، 2کانزاس، 7کالیفرنیا هایدانشگاهدرسی  هایبرنامهدر این مؤلفه در  شدهتعریف
، 9سینسیناتی، 9ملبورن، 8ساسکاتچیوان، ری دیم ماربلنوت، پوینت پارک، شیکاگو

هونگ کونگ و میسوری در ، 1پی بادی وندربیلت، و ماساچوست 7قبرس، گرندکانیون
داخل کشور و  هایدانشگاهبرنامه درسی مدیریت آموزشی در ، المللیبینسطح 

فرایندهای  -نیز مورد مالحظه و تأیید قرار گرفته است. ساختاریافتهنیمه  هایمصاحبه
درسی  هایبرنامهدر این مؤلفه در  شدهتعریفیادگیری: دستاوردهای یادگیری  -یاددهی
در  المللیبینو در سطح  ساختاریافتهنیمه  هایمصاحبه، داخل کشور هایدانشگاه
درکسل و ، نوتری دیم ماربل، گرندکانیون، پوینت پارک، کانزاس، کالیفرنیا هایدانشگاه

                                                                                                                                        
1. University of California, Los Angeles (UCLA) 

2. University of Kansas Edwards campus 
3. University of Saskatchewan. 
4. The University of Melbourne, Australia 
5. University of Cincinnati.state of Ohio 
6. University of Cyprus 

7. University of Peabody Vanderbilt 
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پژوهشی  هاییافته. ضمن اینکه اندگرفتهو تأیید قرار  موردتوجهالی کارولینای شم
آموزش  المللیبینو انجمن  (7847پژوهشگاه نیرو )، (7848) همکارانیوسفی و 

پژوهش  -. باشندمیمهندسان فنالند نیز مؤید وجود دستاوردهای یادگیری این حوزه 
این مؤلفه در راستای برنامه درسی  شدهتعریفدر تعلیم و تربیت: دستاوردهای یادگیری 

در  المللیبینو در سطح  ساختاریافتهنیمه  هایمصاحبه، داخل کشور هایدانشگاه
، قبرس، نوتری دیم ماربل، هاروارد، گرندکانیون، کانزاس، شیکاگو هایدانشگاه
 و تأیید قرار موردتوجهپی بادی وندربیلت و هاروارد ، قبرس، ساسکاتچیوان، کالیفرنیا

این مؤلفه  شدهتعریفآموزشی و درسی: دستاوردهای یادگیری  ریزیبرنامه -. اندگرفته
و در  ساختاریافتهنیمه  هایمصاحبه، داخل کشور هایدانشگاهدر راستای برنامه درسی 

، نوتری دیم ماربل، سینسیتانی، کانزاس، شیکاگو هایدانشگاهدر  المللیبینسطح 
 هاییافته. ضمن اینکه اندگرفتهو تأیید قرار  موردتوجهیلت ماساچوست و پی بادی وندرب

( و هدایتی 7841شادفر و همکاران )، (7888پژوهشی مربوط به عالی و حسین قلی زاده )
 .باشندمی( نیز مؤید وجود دستاوردهای یادگیری این حوزه 7849و همکاران )

این مؤلفه در  شدهعریفتمدیریت: دستاوردهای یادگیری  -مدیریتی:  -عامل سازمانی
و در  ساختاریافتهنیمه  هایمصاحبه، داخل کشور هایدانشگاهراستای برنامه درسی 

و  موردتوجهپوینت پارک و کارولینای شمالی ، شیکاگو هایدانشگاهدر  المللیبینسطح 
این مؤلفه در  شدهتعریفرهبری: دستاوردهای یادگیری  -تأیید قرار گرفته است. 

و در  ساختاریافتهنیمه  هایمصاحبه، داخل کشور هایدانشگاهرنامه درسی راستای ب
قبرس و ماساچوست ، گرندکانیون، سینسیناتی، فینیکس هایدانشگاهدر  المللیبینسطح 

یعقوبی و پژوهشی  هاییافتهدر راستای  حالدرعینو تأیید قرار گرفته است.  موردتوجه
( و 7881رحمانی کرچگانی )، (7884 نژاد، بهادری و فیض از ، نقل7887غفاری )

 مشیخطاستراتژیک و  ریزیبرنامه -انجمن کارفرمایان بریتانیا قرار داشته است. 
این مؤلفه در راستای برنامه درسی  شدهتعریفگذاری: دستاوردهای یادگیری 

در  المللیبینو در سطح  ساختاریافتهنیمه  هایمصاحبه، داخل کشور هایدانشگاه
، کانزاس، پی بادی وندربیلت، 7ردلندز، هاروارد، شیکاگو، کالیفرنیا، بوستون هاینشگاهدا

شناخت نظام آموزشی:  -سینسیناتی و ماساچوست مورد تأیید قرار گرفته است. 

                                                                                                                                        
1. University of Redlands 
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 ساختاریافتهنیمه  هایمصاحبهاین مؤلفه در راستای  شدهتعریفدستاوردهای یادگیری 
در دانشگاه نوتری دیم ماربل مورد تأیید قرار گرفته  یالمللبینقرار داشته و در سطح 

 است.

این مؤلفه در  شدهتعریفدستاوردهای یادگیری اخالقیات:  -فرهنگی:  -امل اجتماعیع
در برنامه درسی  المللیبینقرار داشته و در سطح  ساختاریافتهنیمه  هایمصاحبهراستای 
قرار  موردتوجههاروارد ، تری دیم ماربلنو، کانتربری، شیکاگو، کالیفرنیا هایدانشگاه

، پژوهشی پیتر الیارد هاییافتهمنطبق با ، گرفته است. افزون بر این دستاوردهای مذکور
، آموزش مهندسان فنالند المللیبینانجمن ، 27کنفرانس جهانی آموزش عالی در قرن 

وهشگاه نیرو پژ و (7842، قهدریجانی رحمانی و عمران صالحی از ، نقل7444) 7هاسته
متعالی ، ( در پژوهش خود7884) نژادفیض و بهادری ، حالدرعین( بوده است. 7847)

توان کار در سطوح ملی  -مورد مالحظه قرار دادند.  ایحرفهاخالق  جایبهبودن انگیزه را 

نیمه  هایمصاحبهاین مؤلفه در راستای  شدهتعریفدستاوردهای یادگیری و فراملی: 
پژوهشی انجمن  هاییافتهمنطبق با  المللیبینقرار داشته و در سطح  ساختاریافته

 پژوهشی وارال بوده است. هاییافتهآموزش مهندسان فنالند و  المللیبین

این مؤلفه در راستای  شدهتعریفادراک: دستاوردهای یادگیری  -عامل انسانی: 
 هاییافتهمنطبق با  للیالمبینقرار داشته و در سطح  ساختاریافتهنیمه  هایمصاحبه

کنفرانس ، (7842صالحی عمران و رحمانی قهدریجانی )، (2119) 2پژوهشی ساسکیه
 -پژوهشگاه نیرو بوده است. ، (2179) 8هرناندزپینا و مونروی، جهانی آموزش عالی

نیمه  هایمصاحبهاین مؤلفه در راستای  شدهتعریفرفتار فردی: دستاوردهای یادگیری 
، ایوا هایدانشگاهمنطبق با برنامه درسی  المللیبینقرار داشته و در سطح  ساختاریافته
 هاییافتهگرندکانیون بوده است. ضمن اینکه دستاوردهای مذکور منطبق با ، کالج سیاتل

انجمن کارفرمایان نیوزیلند و انجمن کارفرمایان ، (2179پژوهشی مارتینز و همکاران )
این مؤلفه در  شدهتعریفزمانی: دستاوردهای یادگیری رفتار سا -بریتانیا بوده است. 

داخل کشور قرار  هایدانشگاهو برنامه درسی  ساختاریافتهنیمه  هایمصاحبهراستای 
میسوری ، کالیفرنیا هایدانشگاهمنطبق با برنامه درسی  المللیبینداشته و در سطح 

                                                                                                                                        
1. Haste 

2. Suskie 

3. Hernandez-Pina & Monroy 
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گروه کارشناسان پی بادی وندربیلت و ، ماساچوست، هاروارد، شیکاگو، کانزاس
OECD  .این مؤلفه در  شدهتعریفرفتار اجتماعی: دستاوردهای یادگیری  -بوده است
منطبق با برنامه  المللیبینقرار داشته و در سطح  ساختاریافتهنیمه  هایمصاحبهراستای 
پوینت ، پی بادی وندربیلت، هاروارد، اوهایو، شیکاگو، هاروارد هایدانشگاهدرسی 

 هاییافتهکارولینای شمالی و قبرس بوده است. ضمن اینکه ، ی دیم ماربلنوتر، پارک
مارتینز و همکاران ، (7847) نیروپژوهشگاه ، (2179پژوهشی هرناندز پینا و مونروی )

( نیز مؤید دستاوردهای 7842رحمانی قهدریجانی )، (7887یعقوبی و غفاری )، (2179)
 مذکور بوده است.

هدف اصلی شناسایی و گنجاندن دستاوردهای ، عنوان شد ازاینپیشکه  گونههمان
 هایآموزشیادگیری مورد انتظار در برنامه درسی مدیریت آموزشی آن است که 

، تا حد امکان یکی از مشاغل حساس تعلیم و تربیت عنوانبه، دانشگاهی این رشته
واند ه و بتکردآموزشی برقرار  هایمحیطپیوند بیشتری را با نیازهای واقعی 

. در پژوهش کندجایگزین  نظام آموزشیی توانمند را در بدنه مدیریتی آموختگاندانش
 حداین حوزه تا  نظرانصاحببا  ساختاریافتهنیمه  هایمصاحبهحاضر نیز از طریق 

سعی شد چارچوب مفهومی دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در مقطع  امکان
تبیین چارچوب پیشنهادی ، حالدرعینردد. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ترسیم گ

در بازنگری برنامه درسی موجود این رشته  تواندمیو اعتباریابی آن نیز تا حد زیادی 
 مؤثر واقع گردد.

انجام پژوهش حاضر به لحاظ زمانی و چگونگی اجرا با ، حالدرعین
 هایپژوهش به محدودیت توانمی هاآن ازجملهبوده است که  روروبه هاییمحدودیت

صورت گرفته در حوزه دستاوردهای یادگیری مورد انتظار برنامه درسی مدیریت 
اعضاء هیأت علمی  ازجملهپژوهش  کنندگانمشارکتآموزشی و دسترسی دشوار به 

استخراج و ارائه ، حالدرعین. کردعلوم تربیتی و کارفرمایان اشاره  هایگروه
ارائه ، علوم رفتاری هایرشتهسایر  دستاوردهای یادگیری مورد انتظار برای

دستاوردهای یادگیری مورد  هایشاخصو  هامؤلفه، از عوامل ترجامع هایبندیدسته
درسی رشته  هایبرنامهطراحی سازوکارهای بازنگری ، انتظار در رشته مدیریت آموزشی

وزه صورت گرفته در این ح المللیبین هایپیشرفتمدیریت آموزشی بر مبنای آخرین 
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فرهنگی و انسانی رشته مدیریت آموزشی ، توجه بیشتر به ابعاد اجتماعی، درنهایتو 
، در مقاطع تحصیالت تکمیلی( و پرهیز از توجه صرف به ابعاد آموزشی خصوصبه)

را برای انجام  هاآن توانمیتمهیداتی است که  ازجملهدانشگاهی و تخصصی این رشته 
 قرار داد. داستفادهمورآتی در این حوزه  هایپژوهش

 منابع
علوم تربیتی  یرشتهی کارشناسی بررسی میزان توجه برنامه درسی دوره(. 7889ن. )، احمدزاده

و  شناسیرواندانشکده  التحصیالنفارغکارآفرینی از دیدگاه  هایمهارتبه پرورش 
سی. در ریزیبرنامهکارشناسی ارشد  نامهپایان علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی.

 .شهید بهشتی. دانشگاه شناسیروان ودانشکده علوم تربیتی 
(. بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با وضعیت 7847) ع.، ؛ بازرگانم. ر، کرامتی م.؛، بیگدلی

فصلنامه ، و علوم تربیتی دانشگاه تهران شناسیروانآموختگان دانشکده اشتغال دانش
 .787-777 ،79، ریزی در آموزش عالیپژوهش و برنامه

اصول مدیریت »بازآفرینی ساخت مفاهیم عمده درس (. 7881) .م، رحمانی کرچگانی
 نامهپایان. رشته مدیریت آموزشی )کارشناسی ارشد( بر اساس مطالعه تطبیقی« آموزشی

 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
. ن، بهرامی. ع. و م، ؛ سلیمانیع. ر.، ؛ خوشدلم.، لصالی؛ صع. ا.، دوستحق؛ ه.، رنجبر

مجله علمی کیفی: راهنمایی برای شروع.  هایپژوهشدر  گیرینمونه(. 7847)
 .291-288(، 8)71. پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران

ابی کیفیت (. کاربست رویکرد حل مسئله در ارزشی7849) ط.، ؛ کاوسیح. ر.، آبادیزین
درسی در آموزش عالی: تدوین نشانگان و ارزشیابی برنامه درسی رشته  هایبرنامه

 . 777-721(، 7)9. هاسازمانمدیریت بر آموزش مدیریت آموزشی. 
 . تهران: آگاهتحقیق در علوم رفتاری هایروش(. 7884) ا.، ؛ حجازیع.، ؛ بازرگان.ز، سرمد

(. تأملی بر آموزش پذیری مدیریت آموزشی: انتقادها و 7888) آ.، مند؛ بهرهم.، سعیدی رضوانی
 .272-741(. 8)71، شناسیروانمطالعات تربیتی و ها. دیدگاه

رشته مدیریت  درسی برنامه(. بررسی میزان انطباق 7841) .م، ؛ شریف. ج.م، ؛ لیاقتدار.ح، شادفر
ریزی در آموزش برنامه فصلنامه پژوهش وریزی آموزشی با نیازهای دانشجویان. و برنامه

 .797-728 ،72 ،عالی
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(. الگوی خودکارآمدی 7848) م.، ؛ کوثریر.، ؛ ناصری جهرمیم.، ؛ محمدیر.، االسالمیشیخ
(، 9)4. فناوری آموزشیادگیری خود تنظیم و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان. ، تحصیلی

289-248. 
شناسایی و افزار دستاوردهای یادگیری در (. نقش 7848) م.، ؛ کمره ایم.، ؛ فراهانین.، صادقی

مورد پژوهی: آموزش مهندسی برق گرایش قدرت. ، بهبود کیفیت آموزش عالی
  .771-89(، 78)77فصلنامه آموزش مهندسی ایران. 

و  هاشایستگی(. بررسی و شناسایی 7842) ا.، و رحمانی قهدریجانی ا.، صالحی عمران
ت )مطالعه موردی: شرکت فوالد مبارکه اصفهان(. زنان در صنع زایاشتغال هایمهارت

 .18-97 (،91)79. فصلنامه آموزش مهندسی ایران

)گرایش مدیریت آموزشی( در  تربیتی علوم(. ارزیابی برنامه درسی رشته 7889) م.، عارفی
مطالعات برنامه متخصصان و کارفرمایان. ، آموزش عالی ایران از دیدگاه دانشجویان

 .19-98 ،7، درسی
(. برنامه درسی راهبردی در آموزش عالی. تهران: مرکز انتشارات جهاد 7889) م.، عارفی

 واحد شهید بهشتی.، دانشگاهی

بررسی میزان شناخت مدیران از وظایف مدیریت آموزشی و تأثیر آن بر (. 7889) ح.، عارفخانی
نامه پایان. های پسرانه شهرستان نیشابوردبیران دبیرستان ازنظرموفقیت شغلی آنان 

. دانشگاه شهید شناسیروانکارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشکده علوم تربیتی و 
 بهشتی.

گرایش ، (. نقد و ارزیابی برنامه درسی رشته علوم تربیتی7888) ر.، زادهقلی؛ حسینم.، عالی
 .97-89(، 8)2، نامه آموزش عالیریزی آموزشی. مدیریت و برنامه

 آموختگاندانش( ارزشیابی کیفیت برون دادها و پیامدهای 7849) ف، یمی؛ قدب.، عبدالهی
  .74-7، 9. آموزش علوم دریاییکارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. فصلنامه 

های شناسی برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی در دانشگاهآسیب(. 7887) س.، میرزایی علی
نامه . پایانود وضعیت موجودشهر تهران و ارائه راهبردهای کاربردی برای بهب

 دانشگاه تهران. شناسیروانمدیریت آموزشی. دانشکده علوم تربیتی و  ارشد کارشناسی
های مدیریت آموزشی در پست التحصیالنفارغعوامل مؤثر در عدم انتصاب (. 7881) ح.، غیبی

ان در است وپرورشآموزشمدیریت آموزشی و رؤسای  التحصیالنفارغ ازنظرمدیریتی 
مدیریت آموزشی. دانشکده علوم تربیتی و  ارشد کارشناسینامه . پایانآذربایجان شرقی

 دانشگاه تهران. شناسیروان
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(. موانع تغییر 7841) ع. ر.، ؛ یوزباشیح.، منش؛ زمانیم.، کند؛ جمالی تازهک.، فتحی واجارگاه
هید بهشتی و های درسی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه شبرنامه

 . 118-171 ،(1) 77. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکیعلوم پزشکی شهید بهشتی. 
(. نقش متغیرهای آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی 7849) . ع.ن، فرخی

. آموزشی هاینظامفصلنامه پژوهش در و علوم تربیتی.  شناسیروانارشد دانشکده 
71(88 ،)18-89.  

 هایدانشکده آموختگاندانش ایحرفه(. الگوی شایستگی 7884) م.، و بهادری نژاد م.، فیض
دانشگاه صنعتی  آموختگاندانشمهندسی نظام آموزش عالی ایران )مورد پژوهی: 

 .78-81(، 97)72. فصلنامه آموزش مهندسی ایرانشریف(. 

 (. تهران: خرسندی.7841-49) ایرانساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی قانون برنامه پنج

(. 7889-88اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
مالی ، معاونت امور اداری، ریزی کشور. تهران: سازمان مدیریت و برنامه77/7/7888مصوب 

 .7889موزه و انتشارات. ، مرکز مدارک علمی، و منابع انسانی
(. 7887) گهر. ترجمه نیک روش تحقیق در علوم اجتماعی(. 7441). .ول، د؛ کامپنهور.، کیوی

 تهران: توتیا
گزارش تطبیقی آخرین  :. رویکردهای نوین در مدیریت آموزشیOECDگروه کارشناسان 

 (. تهران: رشد7888ظهورپرونده ) و در مدیریت آموزشی. ترجمه آهنچیان هانوآوری
ارزشیابان و ممیزان کیفیت در نظام  ایحرفهومی صالحیت (. ارائه مدل مفه7849) ر.، محمدی

 .44-77(، 89)71. آموزشی هاینظامفصلنامه پژوهش در آموزش عالی. 
های علوم تربیتی در (. ارزشیابی برنامه درسی مقطع دکتری رشته7817) ب.، ؛ شعبانین. ، پورموسی

 .987-941 صص. جلد دوم. نمجموعه مقاالت نخستین سمینار آموزش عالی در ایراایران. 
 . چاپ ششم. تهران: یسطرون.رهبری و مدیریت آموزشی(. 7814) . م.س، میرکمالی
های (. بررسی وضعیت موجود و ممکن کاربرد شاخص7841) ه.، ؛ طالبیم.، ؛ شریفم.، نیکخواه

، های اصفهانارزشیابی از دروندادهای برنامه درسی دوره تحصیالت تکمیلی دانشگاه
 .712-19(، 78)7، مجله رویکردهای نوین آموزشیی اصفهان و شهرکرد. صنعت

مورد انتظار  هایشایستگی(. 7849) ا.، ؛ سعدی پورع. ر.، ؛ صادقیح.، ؛ ملکیا.، هدایتی
درسی: یک پژوهش کیفی.  ریزیبرنامهدوره کارشناسی ارشد رشته  آموختگاندانش

 . 17-97(، 8)71، مدیریت آموزشی هاینوآوری
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ریزی رشته برنامه ارشد کارشناسیارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره (. 7888) ف.، بیگیواسه
. های دولتی شهر تهراناعضاء هیأت علمی و دانشجویان در دانشگاه ازنظرآموزشی 

 شناسیروانریزی آموزشی. دانشکده علوم تربیتی و برنامه ارشد کارشناسینامه پایان
 دانشگاه تهران.

درآمدی بر الگوهای ارزشیابی به انضمام (. 7884) ک.، پرند آ.؛، ؛ بهرامیغ.ر.، ادهیادگارز
. چاپ دوم. تهران: مؤسسه انتشارات آموزپرسنل و دانش، استانداردهای ارزشیابی برنامه

 یادآواره کتاب.
گیری (. رابطه بین ادراک از محیط یاد7881) ع. ر.، ؛ مرادیو. ا.، ؛ فرزادپ.، ؛ کدیورم.، یمینی

یا  هابازدهتفکر با رویکرد عمیق به یادگیری و  هایسبک، ساختن گرای اجتماعی
  .797-779(، 72)8، دانشگاه تبریز شناسیروانفصلنامه پیامدهای یادگیری. 

(. 7848) م.، ؛ شکوهی یکتاع.، ؛ بازرگانم. ج.، ؛ غرویم.، ؛ قاضی طباطباییم.، یوسفی افراشته
کارشناسی رشته علوم  آموختگاندانشد انتظار از دستاوردهای یادگیری مور

مجله تحقیقات کیفی در علوم کارفرمایان: یک پژوهش کیفی.  ازنظرآزمایشگاهی 
 .279-212(، 2)8. سالمت
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